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CCOO de Lleida valora molt positivament la
vaga feminista del 8-M

La jornada de vaga del 8 de març va ser un èxit
tant en l’àmbit laboral com per la visibilització dels
motius que se’n va fer durant tot el dia.
A les comarques de Lleida els treballadors i treballadores van seguir la vaga de diverses maneres: aturades, concentracions… Van fer les hores
convocades de vaga empreses com: Argal, Sada,
Sagra, Codorniu, Fytisa, Vitral Tancaments, Supsa, Clece, ITV i Unipreus; a la Cooperativa de
Guissona van repartir clavells i després els treballadors i treballadores van anar a la concentració
de la plaça de l’Ajuntament de Guissona.
Al sector públic els treballadors i treballadores
de la Paeria de Lleida van parar les dos hores;
a l’empresa d’Autobusos de Lleida l’aturada va
ser de 12 a 16 hores, van ajuntar les dos hores
de cada torn. A l’Hospital Arnau de Vilanova, al
CAP de l’Eixample de Lleida, a l’Hospital Santa
Maria, a les residències geriàtriques Balàfia 1 i 2
i Sanitas Residencial i a la presó de Ponent van
concentrar-se a les portes dels llocs de treball.

editorial
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8-M: vaga i
mobilització
sense
precedents

Des de CCOO de les Terres de Lleida volem
agrair-vos, a tots i totes, l’èxit sense precedents de la vaga i la mobilització del dia 8 de
Març, Dia Internacional de les Dones.
CCOO vam convocar vaga laboral i vam fer
una aportació decisiva a la vaga feminista
traslladant, als centres de treball, la revindicació i la lluita per les desigualtats entre els
homes i les dones. Sota el lema “Contra la
bretxa salarial, contra els salaris de misèria i
contra les violències masclistes”, CCOO vam
organitzar-nos i vam fer assemblees tant en el
sector públic com en el sector privat per posar
de manifest les desigualtats que pateixen les
dones en el món laboral.
Un dia històric protagonitzat no tan sols per les
dones de CCOO, sinó també pels homes del
nostre sindicat, que han lluitat al costat de les
dones per fer visible la lluita per la igualtat i per
la conquesta dels drets econòmics i laborals
que són la base per posar fi a la discriminació i
la violència que pateixen les dones.

Accions més multitudinàries van ser, en primer lloc,
la concentració, al migdia, a la plaça de la Paeria
de Lleida, conjunta amb la UGT. En aquesta concentració es van fer sentir amb força les treballadores i treballadors del sector de la neteja que feien
una vaga de 24 hores. I, en segon lloc, a la tarda, la
manifestació unitària convocada per la Marea Lila
de Lleida, a la qual CCOO de Lleida es va adherir. La manifestació comptà amb una participació
al voltant de 6.000 persones i a la pancarta de la
capçalera hi anava la responsable de la Dona del
sindicat. CCOO i UGT hi participaven darrere d’una
pancarta conjunta, amb el lema: “8 de març, ens
plantem, contra la bretxa salarial, contra els salaris
de misèria i contra les violències masclistes”.

I, ara, toca continuar lluitant. I els homes i les
dones de CCOO de les Terres de Lleida ho farem cada dia, des dels nostres centres de treball, des dels nostres àmbits d’influència, des
de les nostres llars. Treballant i conscienciant
la societat que la plena igualtat és la garantia
per aconseguir una societat més justa, més
democràtica i més lliure.

www.ccoo.cat/lleida
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Mercat de treball
i gènere a la
demarcació de
Lleida

Assemblea de delegats i delegades per preparar
la vaga del 8-M

Des de la perspectiva de les dades que ens
aporta l’EPA del 4t trimestre del 2017, el mercat de treball a la demarcació de Lleida és
força desigual entre dones i homes.
Les dones són la meitat (49,5%) de la població total censada a les terres de Lleida,
però representen el 44% de població activa
total. A escala general hi ha una diferència de 10 punts menys en la taxa d’activitat
(65% - 55%) i de 9 punts menys en la taxa
d’ocupació (58% - 49%) de les dones respecte dels homes, mentre que la taxa d’atur
és gairebé igual (12%, els homes i 11%, les
dones). Això vol dir que les dones accedeixen
en menor mesura al mercat de treball regulat,
cosa que no significa que les dones no treballin, perquè segurament hi ha moltes dones
que obtenen ingressos fent feines informals,
en treballs irregulars, per exemple les empleades de la llar, i participant en negocis o
explotacions agràries familiars.
El mercat de treball lleidatà es caracteritza
per una forta segregació ocupacional pel que
fa al gènere. Les dones lleidatanes s’ocupen
majoritàriament en el sector dels serveis, on
representen el 59% del total de la població
empleada del sector.
També hi ha una gran diferència respecte del
tipus de jornada, el temps parcial és el tipus
de jornada en la qual la taxa d’ocupació és
del 26% per a les dones i només del 6% per
als homes. I el mateix passa respecte de la
temporalitat en la contractació, en què la taxa
representa el 25% per a les dones i el 20%
per als homes.
A aquestes dades, hi podem afegir els càlculs fets en un informe elaborat pel professor
de la UdL Pere Enciso que ens indica que al
2015 “La mitjana salarial de les dones a Lleida equivalia al 83,40% de la mitjana salarial
dels homes, és a dir, 12,60 punts percentuals
menys.”1. De la informació que ens aporta
l’informe, en podem extreure que la bretxa
salarial entre dones i homes a la nostra demarcació se situa prop del 20%.
En general es veu, doncs, la major precarietat laboral i el major risc de pobresa de les
dones a Lleida, i, per tant, uns ingressos que
no garanteixen l’autonomia personal de les
dones, més enllà de la dependència dels
seus familiars, ni la possibilitat de la seva
emancipació.

Informe amb dades de l’Agència Tributària del 2015:
“Discriminació d’ingressos a la província de Lleida”, Pere Enciso.
Facultat d’Economia de la UdL
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L’1 de març, va tenir lloc una assemblea de delegats i delegades en la qual se’ls va explicar la
convocatòria de vaga del 8 de març i se’ls va animar no solament a participar-hi, sinó a fer-ne la
màxima difusió.
L’assemblea començà amb la intervenció de Cristina Rodríguez, secretària general de CCOO de
Lleida, que va explicar la situació laboral de les
dones, va parlar de la seva precarietat que no només es reflecteix en l’àmbit laboral, sinó també en
les pensions i en els salaris, i de quines són les
mesures correctores que demana CCOO.
En segon lloc, va intervenir Imma Romeo, secretària de les Dones, Moviments Socials, Cooperació i Diversitat de CCOO de Lleida, que va recordar que des de l’11è Congrés CCOO es defineix
com a sindicat feminista, que el sindicat s’ha incorporat a la lluita feminista d’una manera lenta,
però amb pas ferm. Va recordar que cal la implicació de tothom per lluitar contra els salaris baixos

i contra el treball a temps parcial que molts cops
són fruit dels escassos serveis de cura que són
suplerts per les dones la majoria de les vegades.
Després, Cristina Torre, secretària d’Acció Sindical
de CCOO de Catalunya, va fer esment del motiu
d’una vaga de dos hores: és l’equivalent en hores
al 24% de bretxa entre els salaris de les dones i els
homes. El sindicat vol incorporar la lluita feminista
a la lluita laboral. Torre va dir que la vaga només
era el començament, que la mobilització continuarà. Explicà que la crisi d’aquests últims anys qui
més l’ha patida han estat els col·lectius més febles,
i que ara que s’ha acabat i les empreses tornen a
tenir beneficis el sindicat vol que aquests beneficis
es vegin repercutits en els salaris i les pensions.
Finalment, va tancar l’assemblea, Carlos Asensio,
secretari d’Organització de CCOO de Lleida, que
va parlar detalladament dels aspectes organitzatius de la vaga: horaris, assemblees a les empreses, repartiment de fulls volants…

CCOO de Lleida ja té Comitè de Dones

Aquest mes de març s’ha constituït el Comitè de
Dones de la Unió Intercomarcal de CCOO de les
Terres de Lleida, es dona així compliment als
acords assolits en el 8è Congrés que es va celebrar a Lleida, el març del 2017.
Es va convocar les dones que formem part dels
òrgans de direcció del sindicat a les terres de
Lleida, les dones que integren els òrgans de les
seccions sindicals, les dones delegades i afiliades dels comitès d’empresa i les dones afiliades

que formen part del grup de treball d’igualtat de
la Secretaria de les Dones de CCOO de Lleida.
En total, més de 100 dones de tot el territori van
ser cridades a participar d’aquest òrgan consultiu.
A la reunió es va aprovar el reglament intern i es
van escollir les dones que formaran part de la
Mesa, la presidenta i l’equip coordinador del Comitè de Dones. També es va ampliar la delegació
de les terres de Lleida per anar al Comitè de Dones de CCOO de Catalunya.
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Força seguiment de la primera jornada
de vaga del sector de la neteja

La Federació de Serveis i Construcció de CCOO
de Lleida valora positivament el seguiment de la
primera jornada de la vaga del Sector de la Neteja
d’Edificis i Locals, vaga que es fa per desencallar
la negociació del conveni d’aquest sector.
El sindicat calcula que el seguiment de la vaga va
ser del 67% i es va fer notar a instituts, escoles i
als jutjats i escorxadors, entre d’altres.

A les accions que es van fer durant tot el dia, hi van participar un
nombre important de treballadores
i treballadors d’aquest sector, tant a
la concentració, al matí, a la plaça
de la Paeria, com a la manifestació
unitària de la tarda. Les treballadores i treballadors d’aquest sector es
van concentrar, a la tarda, a la porta
de l’empresa Eulen.
Aquesta participació en les mobilitzacions i el seguiment de la vaga
reforcen els treballadors i treballadores davant la
patronal per poder defensar les seves reivindicacions per mantenir i millorar tots els conceptes
del conveni com per exemple la pujada salarial,
i altres reivindicacions com la sobrecàrrega de
feina. En aquest sector hi ha convocats més dies
de vaga, 3 i 4 d’abril i 14 i 15 de maig, per desbloquejar el conveni.

Els policies locals reivindiquen l’avançament
de l’edat de jubilació
El 23 de març, d’11 a 12 del migdia, un nombrós grup de policies
locals es van concentrar al davant de la Subdelegació del Govern central, a Lleida.
Aquesta concentració estava convocada a tot l’Estat per
CCOO i la resta de sindicats
integrants de la Plataforma Nacional per l’Avançament de l’Edat
de Jubilació dels Policies Locals, i el motiu era
l’incompliment de la promesa feta pel Govern
central d’aprovar el decret que ha de permetre
l’avançament de l’edat de jubilació dels policies
locals.
Fa quatre anys que es va posar en marxa la campanya per reivindicar l’avançament de l’edat de
jubilació dels policies locals. Després d’aquest
temps, ens trobem amb una nova paralització dels
tràmits formals que s’han de portar a terme per
aprovar el decret, tot i que el Govern ha deter-

minat que es compleixen tots els requisits legals
per poder establir els coeficients reductors que
permetin l’avançament de l’edat de jubilació dels
policies locals, i després d’obtenir el vistiplau de la
Seguretat Social, que ha fixat les corresponents
recàrregues que s’han d’aplicar a les cotitzacions
perquè aquesta mesura no suposi cap esforç
pressupostari a la Seguretat Social.
Les concentracions es repetiran els dies 6 i 20
d’abril fins que el Govern faci els tràmits per aprovar el decret.

Mobilitzacions al
maig contra el
desmantellament
de Correos
El passat 21 de març, els representants de
CCOO a Correos de Lleida, juntament amb
els de la UGT i el CSIF, van anunciar, en
una roda de premsa, mobilitzacions durant
els pròxims mesos, davant l’absència clara
d’iniciatives del Govern per garantir la viabilitat de l’empresa pública i del servei que
presta a milions de ciutadans i ciutadanes.

Els sindicats denuncien que l’any 2017 hi
va haver una retallada de dos terços del
finançament del servei postal universal
—servei públic que garanteix l’arribada
del correu a tota la ciutadania—, que l’ha
reduït a la irrisòria quantitat de 57 milions
d’euros; el bloqueig per part del Govern del
Pla estratègic; la destrucció de 15.000 llocs
de treball des del 2008, 181 a Lleida, i la
implantació d’un model d’ocupació precari,
amb un pes cada vegada més gran de la
contractació temporal i a temps parcial.
Davant la manca de resposta a les demandes i propostes sindicals per part del
Govern, i davant la previsible pèrdua de
30.000 llocs de treball més a tot l’Estat, a
mig termini, 400 aproximadament a Lleida,
els sindicats han avançat un calendari de
mobilitzacions que s’iniciarà al maig i que
serà gradual i creixent en el temps, sense
descartar la vaga general, fins que no es
doni resposta a l’exigència de mesures per
garantir la continuïtat de la major empresa
del sector postal públic.
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Protesta contra la precarietat
al sector carni
El 7 de març, més de 100 delegats i delegades de CCOO i UGT van
fer un acte de protesta a la porta de Llotja de Lleida per reivindicar un
treball digne, els drets dels falsos autònoms que treballen a la indústria
càrnia i per exigir a les patronals i empresaris i empresàries del sector
que regularitzin la situació d’aquests treballadors i que deixin d’utilitzar
de manera i·legal aquestes falses cooperatives.
Els delegats i delegades del sindicat van aprofitar, per fer aquesta
protesta, la trobada de les patronals del sector carni de Catalunya i
d’Espanya a la Llotja de Lleida. En aquesta trobada es va reunir gairebé la totalitat de l’empresariat d’aquest sector.
Aquesta acció s’emmarca en les campanyes sindicals que CCOO i
UGT estan duent a terme al sector per posar fi a la mala praxi laboral
de les falses cooperatives de treball i les empreses càrnies.

Els pensionistes i jubilats,
contra l’augment insuficient
del 0,25% de les pensions
La Federació de Pensionistes i Jubilats de
CCOO de Catalunya va acabar, al febrer, la
campanya de recollida de signatures contra l’insuficient increment del 0,25% de les
pensions per a l’any 2018.
Al març, el Sindicat de Pensionistes i Jubilats de CCOO de Lleida ha participat a
les mobilitzacions convocades per la Marea Pensionista de Lleida i els sindicats
CCOO i UGT.
CCOO sempre hem estat compromesos amb el sistema públic de pensions, i seguirem estant-hi en el futur, des del convenciment que el nostre sistema de pensions ha d’atendre adequadament els pensionistes
actuals i ha de ser sostenible a llarg termini.
Exigim al Govern espanyol que arribi als acords necessaris a la Comissió del Pacte de Toledo i amb els agents socials, perquè es posin en
marxa les mesures necessàries per augmentar els ingressos de la Seguretat Social i garantir la sostenibilitat del sistema públic de pensions.
Els pensionistes i jubilats de CCOO de Lleida, fins que el Govern espanyol posi les mesures necessàries perquè se sanegi la Seguretat Social
i recuperem l’IPC perdut, ens seguirem mobilitzant!

Dones, món laboral, sostenibilitat i medi ambient
Aquests últims dies, Imma Romeo, secretària
de Dones, Cooperació, Moviments Socials i
Diversitats de CCOO de les Terres de Lleida
ha intervingut en diferents fòrums per parlar de
les dones i la seva relació amb el món laboral,
la sostenibilitat i el medi ambient.
En primer lloc, en el marc de la Fira Natura
2018, va participar en el debat obert sobre
“Gènere i Ecologia. Ecofeminisme”. Imma
Romeo va explicar que CCOO és un sindicat feminista, un sindicat d’homes i dones i un sindicat
sociopolític, i que entre les tasques sindicals hi
ha també la de treballar per la sostenibilitat i el

medi ambient com a elements que influeixen en
les condicions laborals de les treballadores i els
treballadors. L’exposició de CCOO va cloure centrant-se en la relació que hi ha entre la mobilitat

i el gènere i com aquesta relació afecta en el
territori i com influeix en l’exclusió social.
Uns dies després, va intervenir en el debat de
Lleida Activa, a Lleida TV, que duia per títol “Les
lleidatanes, condemnades a cobrar sempre
menys sou i pensió que els homes?”. El debat
va girar entorn del mercat laboral de les dones a
Lleida, la bretxa salarial i la vaga del 8 de març.
Finalment, el 10 de març, va intervenir en la I
Jornada del Dia Internacional de la Dona, organitzada per la Unió de la Comunitat Senegalesa de
la Segarra i l’Urgell, a Guissona, amb una xerrada
sobre “La dona i el món laboral”.
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Els accidents in
itinere i de trànsit
laboral, l’any 2017,
a les terres de
Lleida
Les dades ens continuen dient que augmenten els accidents de camí
a la feina —in itinere—. A les comarques de Lleida, l’any 2017 hi ha
hagut 3 morts, d’un total de 551 accidents, dels quals 8 van ser accidents greus, 3, mortals, i 540, accidents de consideració lleu. L’any
2016 hi van haver 521 accidents in itinere a les comarques lleidatanes.
A Catalunya n’hi van haver 17.707, d’aquests han estat lleus 17.457,
greus, 226, i els accidents mortals, 24. Una tendència a l’alça que des
de l’any 2012 no ha parat de créixer.

Accidents in itinere el 2017
Catalunya

Lleus

Greus

Mortals

Total

17.457

226

24

17.707

540

8

3

551

Lleida

La FPP de Lleida continua
amb la seva formació de
qualitat i de quantitat
La Fundació Paco Puerto de CCOO de Lleida té programats
un seguit de cursos que han de començar aquest mes d’abril.
Els cursos són diversos, tant de continguts com d’horaris, us
n’apuntem uns quants: d’acompanyament durant el procés de
dol, d’anglès, sobre el benestar animal, d’aspirant a vigilant de
seguretat privada, de primers auxilis, de suport a l’organització
d’intervencions en l’àmbit institucional, d’iniciació a la llengua
de signes catalana, de vetllador/a escolar, de community manager, de nòmines i Seguretat Social, de tècniques de negociació, de nutrició i dietètica, i sobre la mobilització i el trasllat
de pacients.

Font: Ministeri d’Ocupació. Dades avançades del 2017

Els accidents laborals que es van produir relacionats amb un accident de trànsit durant la jornada de feina —in missio— amb patologies
traumàtiques, a les terres de Lleida, van arribar fins a 167, dels quals
161 van ser lleus, 4 greus i 2 van produir la mort del treballador.

Accidents laborals relacionats amb el trànsit el 2017
Lleus

Greus

Mortals

Total

Catalunya

3.252

50

6

3.308

Lleida

161

4

2

167

Si voleu més informació sobre aquests cursos o d’altres de
la programació d’enguany, podeu consultar el web de CCOO
de Lleida (www.CCOO.cat/lleida), apartat Formació, o anar
directament al web:

https://fundaciopacopuerto.cat/cursos/localitats/

Font: Observatori del Treball

Els factors que la DGT determina quan hi ha un accident de trànsit són
tres, el primer l’estat del vehicle (ITV); el segon, el factor humà (distraccions, alcohol, manera de conduir…), i tercer, l’estat de les carreteres.
La seguretat vial no pot ser l’assignatura pendent tampoc a les empreses i a les organitzacions de Lleida. Tècnics i tècniques de prevenció de
riscos laborals, delegats i delegades sindicals i treballadors i treballadores hem de fomentar la seva inclusió en la planificació preventiva de les
empreses i incloure un pla de seguretat viària laboral a cada empresa.
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